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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar at kr. 220.000 av prispengene for årets barne- og ungdomskommune disponeres
av ungdommens bystyre. Det forutsettes at midlene fordeles til engangstiltak i 2011.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn:
Trondheim kommune fikk utbetalt kr. 250 000 kroner i prispenger fra barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet knyttet til at Trondheim kommune ble kåret til Årets barne- og
ungdomskommune 2010.
I tildelingsbrevet skriver departementet at bevilgningen skal brukes til: Aktiviteter og tiltak knyttet til
arbeidet med å bedre oppvekstmiljøet i Trondheim kommune. Departementet understreker betydningen av
at det legges opp til en dialog med barne- og ungdomsmiljøene om hva midlene skal brukes til. Midlene
kan ikke brukes til lønn til ansatte.
Vurdering og konklusjon:
Rådmannen foreslår at 220 000 kroner skal disponeres av Ungdommens bystyre. De resterende midler
foreslår rådmannen benyttet til å dekke driftsutgifter ved besøk fra kommuner som ønsker å se hvordan
arbeidet med ungdom i Trondheim kommune prioriteres og utføres i praksis, samt faglig påfyll til berørte
aktører. Det er et økende antall besøk knyttet til oppvekstfeltet.
Gode oppvekstmiljø skapes i nærmiljøet til barn og unge. Gode og forutsigbare tilbud i samspillet mellom
de unge selv, kommunen og frivilligheten vil være ett godt fundament for å skape gode oppvekstmiljø. Det
finnes mange eksempler på denne type samspill i Trondheim, men potensialet er stort, og bør utnyttes enda
bedre.
I oppfølgingen av UngHit undersøkelsen som ble gjennomført i 2009 og offentliggjort i 2010 ble
samarbeidet mellom Trondheim kommune og frivillige lag og organisasjoner vektlagt. I de bydelsvise møter
etter UngHit framkom det flere forslag til tiltak for å bedre de ulike oppvekstmiljøene. Noen av disse
forslagene var mindre tiltak og kan gjennomføres med mindre tilskudd.
Ut over foreslåtte engangstildeling disponerer Ungdommens bystyre kr 100 000,- til nærmiljøsatsing, der
det forutsettes at barn/unge, frivillighet og evt. kommunale enheter samarbeider. Ungdommens bystyre
disponerer også kr 100 000,- som går til større rusfrie arrangement. Tidligere midler kalt
”Ungdomsstipend” er vedtatt til å bli ”Trondheims barne- og ungdomspris”. Dette utgjør kr 50 000,- som
skal gå til å styrke frivillig barne- og ungdomsarbeid i Trondheim.
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Trondheim kommune
2011 er frivillighetsåret. Rådmannen foreslår at Ungdommens bystyre prioriterer søknader etter
bydelsmobiliseringene UngHit, som fremmer ett godt samarbeid mellom frivillige lag og organisasjoner,
ungdom og kommune.
Midlene fra Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet er en engangstildeling for 2011.
Rådmannen anbefaler derfor at det ikke tildeles midler som krever oppfølging i 2012.

Rådmannen i Trondheim, 26.4.2011

Jorid Midtlyng
kommunaldirektør

Even Ytterhus
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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